
 තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක 

ක්ර ය   

2.3 

ප්රස්ුතත රර්  ාුනාා  ිමින් 

ඒරා භාිදතා කරයි. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

ඉගෙනුම් පල 

 

 ලාකය ශා ්රව්ුතත අතර සලනව ශුනනා ගී. 

 

 ්රව්ුතත ලර්ග කිරීසම් ශැකියාල ්රදර්නය කරි. 

 

 නිරුපාධික ්රව්ුතත සසුරින් පද ලයාප්තිතිය වාිදත කරි. 

 

 ලාකය නිරුපාධික ව්ලරපය  සග ඩ නයි. 

 

 ිදිදධ් ්රකානල තාර්කික ව්ලවාලය අගයි. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 නිගාමී පද්ධ්ති ය සනප ශැදෑරීම  ක්ලන වම්්රදාික තර්ක ාව්්රය. ඇසරිවස්   ියයාු  තර්කය  

නූතන ලර්ග තර්කය වශ ්රව්ුතතමය තර්කය ුතෂ ිදිදධ් ව්ලරපස  ්රව්ුතත දැකගත ශැකිය.   අු ල,  

 වතයතාලය පදනම් ු  ්රව්ුතත ලර්ීකකරණය. 

 තාර්කික වම්බන්ධ්තා මත පදනම් ු  ්රව්ුතත ලර්ිකකරණය 

 ්රමාණය ශා ුණණය මත පදනම් ූ  ්රව්ුතත ලර්ීකකරණය 

 ්රව්ුතත කනය  පදනම් ූ  ්රව්ුතත 

2.3  ප්රස්තුත  ර්ගීකරණය  

වතයතාලය 

 

  අලය වතය/ අවතය  වම්වාිදතාලයකින් යුුත වතය 

       (අිදනි්චිත/ විංස්ේෂී) 

         රපික   ිද්සේෂි 

ස් ය වර  ම  පනමම් ූ  ප්රස්තුත  

අලය/ අනිලාර්ය වතය ්රව්ුතතය දරණ රපය සශ  පදල අර්යය මත පදනම් ස.. 

රපික ලසයන් වතය/ අවතය ලන ්රව්ුතතය 

 උදා -  1. සම නාියවා එක්සක  නිළියකි. නැනපනම් නිළියක් සන ස.. 

  2. පෘථිිදය චියත වීමනප චියත සන වීමනප එකිද  සදුිදය සන ශැක. 

  3. පෘථිිදය සග ාකාර නම් ශා නම් පමණක් පෘථිිදය සග ාකාර සන ස.. 

  4. ීතිය යුක්ති වශගත වීමනප යුක්ති වශගත සන වීමනප එකලර සදුසලි. 

සමහි 1,2 ්රව්ුතත රපික ලසයන් වතය ස.. 3,4 ්රව්ුතත රපිකල අවතයය. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 ්රව්ුතතයක ිද්සේෂිවාලය එහි සයසදන පදල අර්ය මත රාා පලී.. ලාචයස  අර්යය වමය ලාචකය 

පෑහීමක් ඇඅු වන්ධ්ාන බලක්   සනපනම් එය ිදස්ේෂි ලසයන් වතයය. 

 

ලාචයස  අර්යය  ලාචකය සන පෑහීමක් ඇිදවිංලාදයක්  දරි නම් එය ිදස්ේෂී ලසයන් අවතයය.  ලා 

ිදවිංලාදි ්රව්ුතත ි. 

 උදා -    5. පිංචාස්රය පාද පශක් සති ත රපයකි. 

  6. අිදලාශකයා තනිකඩසයකි. 

  7. සග ළුලා කතා කරි. 

  8. ලා කත දරුසලකු ලැදුලාය. 

 

සමහි 5,6 ්රව්ුතත ිද්සේෂි ලසයන් වතයය.  ලා පුනරුක්ී.න්ය. 7,8 ්රව්ුතත ිදස්ේෂි ලසයන් අවතය 

සශලනප ිදවිංලාදිය. 

 ්රව්ුතතයක් වතය සශ  අවතය ලන්සන් බාහිර ස කස  සද්ධි ලාචක තනපලයන්  දක්ලන 

අු රුපතාලය මත නම්  ලා විංවස්ේෂි ්රව්ුතත ි. 

 උදා -      9. සක ෂඹ ශ්රී ිංකාස. අගු ලරි. 

  10. සිංශයා ස.පාසලක් සන ස.. 

  11. පිදුරුතාග ස ල උවම කන්දය. 

  12. ලවර 2020 අලවන් වීම  සපර ශ්රී ිංකාස. මධ්යම අධිස.ීක මාර්ගයක්  

 ඉදිකිරීම අලවන් සලි. 

 

 ඉශත 9 ලන ්රව්ුතතය පලතින තනපනපලයන්  අු රපල වතය ස.. ඇවිංවස්ේෂි වතය  10 ශා 11 ලන 

්රව්ුතත විංව්සේෂි ලසයන් අවතයය. 12 ්රව්ුතතය විං්සේෂි ලසයන් වතය සශ  අවතය ිදය ශැකිය. ඉශත 

්රව්ුතත ඇ9 - 12 දක්ලා  අලය සශ  අනිලාර්ය තනපනපලයන් සන ල වම්වාිදතාලසයන් යුුත තනපනපලයන් පමිය. 

එසශින්  ලා අිදනි්චිත ්රව්ුතත යු සලන්ද නම් සකසර්. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 ව්ගකිර ස්ම්බන්ධ  ම  පනමම් ූ  ප්රස්තුත  

්රව්ුතතයක අිංග අතර පලතින තාර්කික වම්බන්ධ්තාලයන් වැෂකිේ  සගන ්රව්ුතත ලර්ග 3 කි. 

1. නිරුපාධික ්රව්ුතත 

2. සව පාධික ්රව්ුතත 

3. ිදසය ජක ්රව්ුතත  

නිරුපවධිර ප්රස්තුත  

 ලාචය උසදවා ලාචකය ව්ලාීනනල ඇසක න්සද්ස ිදරහිතල  අව්තයාර්යස  ඇසත යන අර්යය  සශ  

නාව්තයාර්යස  ඇනැත යන අර්යය  ්රනි්චයක් සකසර් නම්  ලා නිරුපාධික ්රව්ුතත ස.. 

 උදා -  1. සයලුමිනිසුන් මැසරන සුළුය. 

  2. කිසම උරගසයක් ක්ෂීරපාි වනපලසයකු සන ස.. 

  3. වර්පින් අතර ිදවකුරු අය සටී. 

  4. දිළිසවන සයේ ර්රිං සන ස.. 

  5. රාමා ශියසයකි. 

  6. සම් සප ත නලකයාලක් සන ස.. 

 සම්ලා වර්ලලාචී,  කාධිලාචී,  කලාචී යන ්රසදදයන්  අයනපය. ලාචයස  ලව්ුත අර්යය වපුරා 

ඇමුළුමනින්ම  ලාචකය මඟින් කරු  බන ්රනි්චය  ය නප ස. නම්, වර්ලලාචී ්රව්ුතතයකි.  

  අු ල ඉශත  1. වර්ලලාචි ්රතිජානන  ලන අතර  

  2. වර්ලලාචී ්රතිසේධ්න ස.. 

 ලාචකසයන් දැක්සලන ්රනි්චය  ය නප ලන්සන් ලාචය ුතෂ සුතෂනප ලව්ුතන්සගන් සක  වක් නම් 

එය  කාධිලාචී අර්යය ගී.  

  අු ල  3.  කාධිලාචී ්රතිජානන සවනප 

  4.  කාධිලාචී ්රතිසේධ්න සවනප වැෂසක්. 

 

 ලාචය නි්චිත එක් ලව්ුතලක් උද්දි්  සකසරන ිද ී   කලාචී අර්යය  ගනි.  

  අු ල ඉශත  5.  කලාචී ්රතිජානන ්රව්ුතතයක් ලන අතර   6.  කලාචී ්රතිසේධ්න ්රව්ුතතයක්  ස.. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

ගස්ෝපවධිර ප්රස්තුත  

 ්රව්ුතතයක පර්ලාිංගය, එහි අපරාිංගස  වෑසශන සශේුතලක් සශ  අලය සශේුතලක් සව දක්ලන 

්රව්ුතත සව පාධික අර්යය ගී. 

 උදා -    1. ඉඳින් මාර්ුත මාවය  සපර ලැස සතිස. නම් අස්රේේ මාවස ී  කුරුරු ලැපිසර්. 

  2. සන කඩලා ලැස සතිස. නම් පමණක් ජාය පි ාර ගි. 

සමහි 1 ලැන්සන් වෑසශන සශේුතලක් දක්ලන අතර 2 ලැන්සන් අලය සශේුතලක් දැක්ස.. 

 

විග ෝජර  ප්රස්තුත  

 වමන්ිදත අිංග ිදකේප අලව්යා සව ඉදිරිපනපල සති ලාකය ිදසය ජක අර්යය ගී. වාමානය 

ලයලශාරස ී  සශ  , එක්සක  ......... නැනපනම්, නැතසශ නප ලැනි පද වාිදතසයන් ිදකේප දැක්ස.. 

 උදා -  1. ිදනපතිකරු සශ  වාක්ෂිකරු ලැරදිකරුය. 

  2. එක්සක  ීතිය යුක්ති වශගතය, නැනපනම් ිදනි්චය වාධ්ාරණය. 

  3. ඔහු 5 ලන ්ර්නය නැනපනම් 6 ලන ්රන්ය සත රා ගී. 

ිදසය ජක අර්යය තාර්කිකල , 1. දුබ ිදසය ජක 

    2. ්රබ ිදසය ජක 

 ලසයන් ්රසදද ස.. ී  සති ිදකේප අතරින් අු  තරමින් එකක් සශ  වතය ස.  යන අර්යය දුබ 

ිදසය ජකයි. ඉශත 1,2,3 ලාකය   අර්යසයන්  දුබ ිදසය ජක ස.. 

  

 ්රබ ිදසය ජක අර්යය ලන්සන් සදන ද ිදකේප අතරින් එකක් ශා එකක් පමණක් වතය ස. 

යන්නි. 

උදා - 4. ිදනපතිකරු වශ වාක්ෂිකරු යන සදසදනාසගන් එක් අයකු ශා එක් අයකු පමණක් 

ලැරදිකරුය. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

ප්රමවය  ස්  ුණය  ම  පනමම් ූ  ප්රස්තුත  ර්ගීකරණය  

 ්රව්ුතතයක ්රමාණය ලාචයස  ලව්ුත අර්යය ශා බැසාන අතර ුණණය ලාචකස  ්රනි්චිත අර්යය 

වමය බැසාේ. එිද  ්රමාණය ශා ුණණය මත පදනම් ූ  ්රව්ුතත ලර්ග 4කි.  

1. වර්ලලාචී ්රතිජානන ඇවාමානය ්රතිජානන   - A 

2. වර්ලලාචී ්රතිසේධ්න ඇවාමානය ්රතිසේධ්න   -  E 

3.  කාධිලාචි ්රතිජානන ඇිදසේ ්රතිජානන   -  I 

4.  කාධිලාචි ්රතිසේධ්න ඇිදසේ ්රතිසේධ්න   -  O 

 

ඉශත ලර්ග ශැඳින්වීම  සය දා සති A,E,I,O යන අක්ර වම්මත  ලාය. 

ස්්ගරරවචි ප්රතිජජවමම ප්රස්තූත   A) 

 ලාචය ලර්ගය  අයනප සයලු ලව්ූනන් සමන්ම එක් ලව්ුතලක් උසදවානප ලාචකසයන්  අව්තයාර්යස  

්රනි්චයක් කරන ිද ී  වර්ලලාචි ්රතිජානන ඇA  ්රව්ුතතයක් සව ගැසන්. 

 උදා - 1. සයලු මිනිව්සු මැසරන සුලය. 

          2. කපු ා කළුපා ය. 

          3. ශැම දාර්නිකසයක්ම ්රඥාාලන්තයන්ය. 

          4. ස.පාසලක් නම් ක්ෂීරපාි ස.. 

ස්්ගරරවචි ප්රතිජගධ ධම ප්රස්තූත   E) 

 ලාචය ලර්ගය  අයනප සයලු ලව්ූනන් උසදවා පදාිධසයයසයන් ඇලාචකසයන්  නාව්තයාර්යස  

්රනි්චයක් සකසර් නම් වර්ලලාචී ්රතිසේධ්න ්රව්ුතතයක් සව ගැසන්. 

 උදා -    1. කිසම උරසගක් ක්ෂීරපාි සන ස.. 

  2. මිනිසුන් අලිංක නැත. 

  3. ය නප පිරිසවින් එක උරසගකුලනප ිදවකුරු සන ස.. 

  4. රසජක් ීච ලැඩ සන කරි. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 ලාචය ලර්ගය  අයනප ලව්ුතන්සගන් වමශර ලව්ුතන් උසදවා ඇඑකක  ලැි  ලව්ුත ගණනක්  ලාචකය 

අව්තයාර්යස  ්රනි්චයක් කරි. 

 උදා - 1. වමශර ස.පාු න් මාිංවක්කය. 

          2. සතැම් පාකයන්  කාධිපති ස.. 

          3. පමණක් උරුණන් ිදවකුරුය. 

          4. අු  තරමින් එක මිනිසශක්ලනප ලයව අු රුදු 60 ක  ලඩා ලැි ය. 

ඒරවධිරවචි ප්රතිජජවමම ප්රස්තූත   I) 

ඒරවධිරවචි ප්රතිජගධ ධම ප්රස්තූත   0) 

 ලාචය ලර්ගය  අයනප ලව්ුතන්සගන් වමශර ලව්ුතන් උසදවා ලාචකය නාව්තයාර්යස  ්රනි්චයක් 

කරි. 

 උදා - 1. වමශර මේ රුතපා  සන ස.. 

          2. දිියසවන සයේ ර්රිං සන ස.. 

          3. ශැම උගසතක්ම බුද්ධිමනප ිදය සන ශැක. 

          4. අඹලියන් කීපයක් සශ  ඉී  නැත. 

ර්ගෙ ප්රස්තුත  ්  ගලස්  ස්ම්ප්රනවිකර  ්ගර ධවස්ත්ර  ස්ළකකි්ලල  ෙන්මව A,E,I,O  ම ප්රස්තුත  න්ි  පන 

රයවප්තිතිජ .   

 ්රව්ුතතයක සයසදන පදයක් එහි ලව්ුත අර්යය වපුරා   ය ත  ගී නම් එය ලයාප්තිත අර්යය ගී.   

අු ල ඉශත දැක්ූ  වර්ලලාචී ඇවාමානය  ්රව්ුතතයන්හි ඇA ශා E  ලාචය ලයාප්තිත අර්යය ගන්නා අතර 

්රතිසේධ්න ්රව්ුතතයන්හි ඇE ශා O  ලාචකය ඇපදාිධසයය  ලයාප්තිත ස..  

 පදයක් ඊ  අයනප ලව්ූනන්සගන් සක  වක  පමණක් සීමාස. නම් එය අලයාප්තිත අර්යය ගී.   

අු ල  කාධිලාචී ්රව්ුතතයන්හි ඇI ශා O  ලාචය පදය වශ ්රතිජානන ්රවු්තතයන් හි ඇA ශා I  ලාචකය අලයාප්තිත 

ස.. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 සමහිී  ලයාප්තිත පදය ස වකුියන් ද අලයාප්තිත පදය - වකුියන් ද විංසක්තලනප කෂ ිද  A,E,I,O  

යන ්රව්ුතතයන්හි පද ලයාප්තිතිය සමසවේ දැක්ිදය ශැකිය. 

 

පද ලයාප්තිතිය 

්රව්ුතතය 

ලාචයඇS  පදාිධසයය ඇලාචකය  ඇP  

වර්ලලාචි ්රතිජානන  ඇA  

වර්ලලාචි ්රතිසේධ්න ඇE  

 කාධිලාචි ්රතිජානන ඇI  

 කාධිලාචි ්රතිසේධ්න ඇ0  

ලයාප්තිති ( S+) 

ලයාප්තිති ( S+) 

අලයාප්තිති ( S-) 

අලයාප්තිති ( S-) 

අලයාප්තිති ඇP-  

ලයාප්තිති ඇP+  

අලයාප්තිති ඇP-  

ලයාප්තිති ඇP+  

 

ප්රස්තුත  රලම   පනමම් ූ  ප්රස්තුත  

 වාම්්රදාික තර්ක ාව්්රසයන් බැශැර  යන නූතන තර්ක ාව්්රය ලාකය අතර වම්බන්ධ්තා 

නිරපණය කරි. ්රව්ුතත කනය සව ශැඳින්සලන්සන් වර ලාකය සසුරින් සග ඩ නැුණු  විංකීර්ණ 

ලාකය මත පදනම් ු  තර්කයි. 

ස්ණල රවරය  ව ස්යුක්   රවරය 

්රව්ුතත කනස  වර ලාකයක පශත ක්ණ සුතෂනපය. 

1. ලාචය ුතෂ ්රමාණ ක්ණයක් සන දැරීම. 

2. නිසේධ්න අර්යයක් සන දැරීම. 

3. වමන්ිදත අිංග තලදුර නප ිදවජනය කෂ සන ශැකි වීම. 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

පශත වාශන් ලාකය සදව බමු. 

 උදා -  1. සයලු සිංශින් නිර්භීතය. 

           2. වමශර පුතරු සරුේ රවය. 

           3. බේා ස.පාසලකි. 

           4. සම නාියවා නිළියක් සන ස.. 

          5. ශතර ්රයමක විං්යාලකි යන්න අවතයය. 

           6. දුන්හිා සමන්ම දියළුම දිය සේකි. 

           7. කමේ ීතිඥාසයක් ලන අතර පියේ වලදයලරසයකි. 

ඉශත 1,2 ්රව්ුතතයන්හි ලාචය වෘුවලම ්රමාණ ක්ණයක් දරණ අතර 3 ලැන්න ුතෂ ්රමාණ ක්ණයක් 

අයලි. එබැිදන්  ලා වර ලාකය සන ස.. 4 ලන ශා 5 ලන ලාකය නිසේධ්න අර්යයක් දරි.  6 සලනි වශ 7 

සලනි ලාකය නැලත ිදවජනය කෂ ශැකි ලාකයය. එබැිදන්  1,7 දක්ලා ූ  ලාකය වර ලාකය සන ස.. 

  8. අධිකරණය ව්ලාීනනය. 

  9. සතෑන්ව් ග්රීසස  අගු ලරි. 

           10. X   ලඩා Y ිදා ස.. 

 සමහි  8,9,10 ලාකය වර ලාකය ලු  සත. ්රවු්තත කනස  සමලැනි වර ලාකය වාශා P,Q,R,S  …….. Z  

දක්ලා ූ  ිදචය සය දා ගී. 

 වර ්රව්ුතත ඇපරමාු ක ්රව්ුතත  එක්වීසමන් විංයුක්ත ඇවිංකීර්ණ  ්රව්ුතත සග නනැස.. පුව්ුතත 

කනස ී  එලැනි විංයුක්ත ්රව්ුතත කිහිපයක් දැකගත ශැකිය. 

1. විංසය ජක ්රව්ුතත 

2. ගමය ්රව්ුතත 

3. උවය ගමය ්රව්ුතත 

4. ිදසය ජක ්රව්ුතත 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

 ලාකය වශ වම්බන්ධ්තා නිපාත මඟින් විංයුක්ත ලන ිද ී  විංසය ජන ලාකය සග ඩනැස.. 

  P: ීතිය යුක්ති වශගතය 

  Q: ිදනි්චය වාධ්ාරණය 

ඉශත වර ලාකය සසුරින් පශත දැක්සලන කකාරස  විංසය ජක ලාකය සග ඩනයා ගත ශැකිය. එහිී  
ලාකය වම්බන්ධ්ක සව වශ, සමන්ම, අතර, ද,නප, ු ලනප, ු ලද, නමුනප ලැනි නිපාත සයසද්.  ලා සලු සලන් 

විංසය ජක ඇ^  විංසක්තය සයසද්. නැත යන අර්යය ඇනිසේධ්න අර්යය  දැක්වීසම්ී   ‘ ~ ’  විංසක්තය නියති 
පදයක් සව සයසද්.  

 විංක්සේපණ ර ාල :  P -  ීතිය යුක්ති වශගතය 

    Q -  ිදනි්චය වාධ්ාරණය 

  අු ල,  

1. ීතිය යුක්ති වශගත සමන්ම ිදනි්චය වාධ්ාරණය 

සම් ්රකානය ඇP Λ Q  ලසයන් විංසක්තලනප ස.. 

  අු වාරසයන් පශත එක් එක් ්රකානස  විංසක්තකරණයන් සමසවේ ස.. 

2. ීතිය යුක්ති වශගත නමුනප ිදනි්චය වාධ්ාරණ සන ස..  ඇP Λ ~ Q   

3. ීතිය යුක්ති වශගත නැතනප ිදනි්චය වාධ්ාරණය.ඇ ~ P Λ Q   

4. ීතිය යුක්ති වශගතලනප ිදනි්චය වාධ්ාරණලනප සන ස..ඇ ~ P Λ ~ Q   

5. ීතිය යුක්ති වශගත වශ ිදනි්චය වාධ්ාරණ යන සදකම ිදය සන ශැක.  

    ~  ඇP Λ Q   

ස්යග ෝජර ප්රස්තූත  

ෙමය ප්රස්තූත   →) 

 පර්ල සද්ධිය අපර සද්ධිස  වෑසශන සශේුතලක් සව දැක්වීම  සය දා ගන්නා නම්, නිවා, සශින්, 

බැිදන්, සශ නප ලැනි සශේුතකාරක නිපාතයක් මඟින් ගමය අර්යය ්රකා ස.. ගමය ඇ→  විංසක්තය මඟින් 

දැක්ස.. 

 උදා -   P :  කාුණණය යශපනපය 

  Q : ක්රීඩා තරයය අව්ිකරිය රීඩාිංගනස ී  පැලැනපස.. 

1.  ඉඳින් කාුණණය යශපනප නම් ක්රීඩා තරයය අව්ිකරිය ක්රීඩාිංගනස ී  පැලැනපස.. 

    ඇP → Q   

2.ඉඳින් කාුණණය යශපනප සන ු නසශ නප ක්රීඩා තරයය අව්ිකරිය ක්රීඩාිංගනස දි සන පැලැනපස..  

  ඇ ~ P → ~ Q   
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :  අනූා නන්දනසිංශ මිය, ර/ සීලලී මධ්ය ිදදයාය , රනපනපුර 
පරිගණක පිටු වැකසුම    :    එම්.වී.ජී.එව.්පී.බණ්ඩාර  , මශ/ සවේනාධිකාරී ජාතික පාව,උඩසශේන්තැන්න 
අන්තර්ගතය පරීක්ා කිරීම : කථිකාචාර්ය තරිංග ධ්රණීත මයා, දර්න අධ්යයනාිංය, කැියය ිද.ිද 

උභ ෙමය ප්රස්තූත   ↔) 

 පුර්ල සද්ධිය අපර සද්ධිය සලු සලන් වෑසශන සමන්ම අලය සශේුතලක් සව දැක්වීම උවයගමය 

අර්යය සව වැසක්. නම් ශා නම් පමණක් ,නිවා ශා නිවාසලනි, සශ නප ශා සශ නප පමණක් ලැනි පද මිකන් 

ලාකය වම්බන්ධ් සකසර්. 

 උදා - 1. පෘථිිදය චන්ද්රයා  ලඩා ිදා නම් ශා නම් පමණක් චන්ද්රයා පෘථිිදය       

ල ා ගමන් ගී. 

   P : පෘථිිදය චන්ද්රයා  ලඩා ිදාය. 

   Q : චන්ද්රයා පෘථිිදය ල ා ගමන් ගනි. 

     ඇP ↔ Q   

  2. පෘථිිදය චන්ද්රයා  ලඩා ිදා සන ු නසශ නප ශා එසවේ සන ු නසශ නප        

පමණක් චන්ද්රයා පෘථිිදය ල ා ගමන් සන ගී. 

     ඇ ~ P ↔ ~ Q    

විග ෝජර ප්රස්තූත   v) 

 ්රව්ුතතයක වතයතාලය එහි දක්ලන ිදකේප අලව්යාලන්ස. වතයතාලය මත රාන ්රව්ුතත ිදසය ජක 

අර්යය ගනි.  

සශ , එක්සක , නැනපනම්, නැතසශ නප, නම්මිව, ය නපපිරිසවින් එකක්ලනප ලැනි වම්බන්ධ්ක මඟින් ිදසය ජක 

අර්යය ්රකා ස.. 

දුබ ිදසය ජක අර්යය වශ ්රබ ිදසය ජක අර්යය සව එහි ්රසදද සදකකි. 

්රකානය වතය වීම  අු  තරමින් එහි එක් ිදකේපයක් සශ  වතය වීම ්රමාණලනප නම් එය දුබ ිදසය ජකය 

සව වැසක්. ‘ v ’ විංසක්තය   වාශා සයසද්. 

 උදා -  P: තර්ක ාව්්රය පශසුය. 

  Q : ගියතය පශසුය. 

1. තර්ක ාව්්රය සශ  ගියතය පශසුය. ඇP v Q    

2. එක්සක  තර්ක ාව්්රය පශසු නැත. නැනපනම් ගියතය පශසු නැත. ඇ~P v~Q  

3. තර්ක ාව්්රය පශසු සන ස. නම් මිව ගියතය පශසුය. ඇ~P v Q    

 

ී  සති ිදකේප අතරින් එකක් ශා එකක් පමණක් වතය ස. නම් එය ්රබ ිදසය ජකයි. ඇv  

උදා - 4.තර්ක ාව්්රය ශා ගියතය යන සදසකන් එකක් ශා එකක් පමණක්      

පශසුය. ඇP v Q   


